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ЖУРНАЛІСТСЬКІ ЖАНРИ В МУЛЬТИМЕДІЙНОМУ СВІТІ  
(на прикладі запорізьких ЗМІ) 

 
У статті досліджуються нові жанрові форми журналістських текстів, що виникли внаслідок розвитку 

мультимедійних технологій та використовуються в он-лайн медіа. 
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В статье исследуются новые жанровые формы журналистских текстов, которые возникли в следствии развития 

мультимедийных технологий и используются в он-лайн  медиа. 
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The article investigates the topic of new genre’s journalism forms, which originated in process of multimedia technologies’ 

evolution and used in online media. 
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Нові жанрові форми, що поступово входять до повсякденного використання різними типами ЗМІ, наразі 

тільки проходять процес систематизації та остаточного затвердження як невід’ємного явища стандартної роботи 
он-лайн медіа. Так, дослідження щодо визначення нових жанрових журналістських форм вже проводили такі 
дослідники як О. Калмиков та Л. Коханова [2], І. Артамонова [8], Є. Вартанова [12], М. Дьюз [11]. 

Дали свої визначення щодо нових форм журналістських жанрів та особливостях їх використання надали такі 
дослідники як О. Амзін  [1], С. Машкова [7], В. Кіхтан [4], А. Качкаєва [3]. Наразі українська мультимедійна 
журналістика знаходиться в стадії становлення та пошуку своїх форм вираження через нові жанрові особливості 
журналістських текстів, які стали можливими завдяки стрімкому розвитку технологій. Тож, актуальність даного 
дослідження зумовлена процесом трансформації традиційних журналістських жанрів, що триває, новими 
потребами мультимедійної журналістики та необхідністю вивчення теми використання нових жанрів сучасними 
українськими регіональними ЗМІ. 

Мета цієї роботи полягає в спробі аналізу мультимедійних жанрів в контексті їх використання медійними 
редакціями в регіональних умовах та визначення ступеню популярності нових інформаційних жанрів в 
регіональних ЗМІ. 

Традиційні журналістські жанри почали змінюватися, навіть, не завдяки стрімкому розвитку технологій, а, в 
першу чергу, через зміни потреб аудиторії, які сталися внаслідок цього розвитку. Он-лайн жанри, що в більшості 
своїй спиралися, та й спираються зараз, на традиційні журналістські жанри, стали відображенням нового рівня 
сприйняття аудиторією інформації. Так, М. Дьюз наголошує: медіа вже треба зважати на сформовані нові звички 
аудиторії. Зокрема, у людей змінилися звички у читанні: вони читають менше друкованих видань, але явно більше 
читають в Інтернеті, особливо в разі зацікавленості у запропонованій темі; у візуальному сприйнятті: наше 
розуміння подій та сприйняття навколишнього світу все частіше визначається маніпуляціями з високошвидкісним 
редагуванням фото і відеоінформації; в слуховому сприйнятті: люди все ще слухають радіо, але набагато частіше 
слухають радіостанції в Інтернеті, виконуючи в цей час інші завдання, що відповідає тенденціям нашої поведінки 
при перегляді телепрограм; людина стає багатозадачною: сучасні користувачі продукції ЗМІ все частіше 
споживають інформацію одночасно з різних джерел, а саме телевізору, одночасного перегортання журналу або 
газети, паралельно вводячи в пошуковий рядок браузера слова, що нас зацікавили [11]. 

Жанр, дають визначення О. Калмиков та Л. Коханова, це та форма, в якій читачу (слухачу, глядачу) 
представляється підготований матеріал. Різномаїття цих форм адекватне різномаїттю самої дійсності, що 
забезпечує повноту її відображення ЗМІ. 

Журналістські жанри мають свою внутрішню логіку розвитку, пов’язану з освоєнням журналістикою нових 
проблем, з розширенням сфери її інтересів [2].  

Сьогодні до еволюції жанрів приєдналася революція технологій. Так, вважає І. Артамонова, в жанровому 
полі відбувається еволюція, трансформація, модернізація журналістської жанрової системи. У той же час 
спостерігається розмивання жанрових та типологічних ознак, порушення жанрових законів, гібридизація форм. 
Старі жанри розпадаються або видозмінюються, створюючи несподівані єдності, виникають нові, синтетичні 
форми [8]. 

У розпорядженні журналістики, робить висновки В. Кіхтан, зараз є такі форми передачі інформації: текст –
одноразово передає не дуже багато інформації, але використовує силу інших елементів (схеми, звуки); фото –
представляє деталі подій, наочно їх фіксуючи; звук –впливаючи емоційно, посилює вплив форми передачі 
інформації, відеосюжети; анімація –ерзац-відео, при завантаженні якої потрібна більша потужність [4, с. 30]. 

Ця багатозадачність ставить нові завдання перед журналістами і контентом, що вони створюють, та вимагає 
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від них мультимедійності. З поширенням електронних ЗМІ, вважає М. Луканіна, аудіовізуальна форма інформації 
до деякої міри взяла реванш у текстів. Крім того, поступово стирається розрив між різними формами інформації: 
по одному і тому ж каналу інформації може передаватися і текст, і аудіовізуальний зображення. В результаті 
злиття тексту, звуку та зображення, що передаються одночасно в інтерактивному режимі, ЗМІ набувають 
винятково важливу характеристику – мультимедійність [13]. Так, мультимедійність журналістських текстів – 
поєднання відео, аудіо, графічної інформації з текстом, що розширює можливості сприйняття інформації, дозволяє 
задовольнити нові вибагливі умови аудиторії. 

Крім мультимедійності основними ознаками нових форм он-лайн журналістики, що визначили появу нових 
типів жанрів, можна назвати гіпертекстуальність та інтерактивність. Гіпертекст, головну особливість якого М. 
Лукіна визначає як створення «системи зв’язку між окремими документами за допомогою вбудованих в текст 
гіперпосилань» і цей «зв’язок між окремими текстами відбувається в єдиному середовищі, що дозволяє читати 
текст не тільки на одному рівні, а й по зовнішнім посиланням продивлятися його в глибину» [6, с. 70-71] надає 
унікальні можливості для побудови якісного журналістського матеріалу, створюючи нову текстову конструкцію-
лабіринт, проходячи по якому, читач може використати кілька шляхів для кращого розуміння теми, якій 
присвячена будь-яка стаття.  

Інтерактивність чи багатосторонній інформаційний обмін зі споживачами, дозволяє, як мінімум, стати 
активним читачем, маючи можливість коментувати, приймати участь у дискусіях з обраної теми, як максимум, 
стати активним учасником або навіть співавтором чи автором журналістського тексту.  

Саме ці характеристики, по суті, зумовили процес формування нових жанрових форм журналістики. Так, І. 
Артамонова визначає такі нові жанри, що ґрунтуються на традиційних жанрах, таких як новина, репортаж, 
інтерв’ю, аналітична стаття, розважальні жанри (вікторини, конкурси, ігри): стрічки новин, коментарі  спеціалістів, 
онлайн-інтерв’ю, дискусії [9]. 

С. Машкова наголошує: в цілому, в мережевих ЗМІ є три види жанрів: інформаційні, аналітичні, художньо-
публіцистичні. Найбільш ефективні видання, в яких поєднується  обидва типи інформації – новини та аналітика. 
Новим жанром, відмічає дослідниця, можна вважати веб-огляд, який не часто зустрічається в традиційній 
журналістиці. Однак саме він «особливо в початковий період розвитку мережевих ЗМІ, набув характеру епідемії» 
[7, 22]. Крім того, статус нового жанру мають блоги та веб-блоги, прототипами яких можна назвати авторські 
колонки в друкованих ЗМІ. 

О. Амзін, спираючись на прийнятий в якості стандарту великими новостійними агентствами список жанрів, 
говорить про такі жанрові форми, що беруть свій початок в традиційних ЗМІ: документальний матеріал, поради, 
календар подій,  аналітика, ексклюзив, оглядова стаття, планові заходи, репортаж з місця події, історичний 
матеріал, інтерв’ю, опитування, прес-реліз, дайджест преси, біографічний нарис, цитата, спеціальний репортаж 
(глибоке дослідження якогось предмету, що потребувало тривалого журналістського розслідування), трансляція та 
стенограма, запис голосу [1]. 

А. Качкаєва стверджує: варто мати на увазі, що класичні жанри журналістики сьогодні нікуди не поділися. 
Замітка, репортаж, коментар, есе, фейлетон –це традиційні інформаційні аналітичні та художньо-публіцистичні 
жанри, що використовуються в мережевих ЗМІ. Для замітки на сайті, зауважує вона, буде важливим не просто 
заголовок і перший абзац, а ключові слова та посилання. Для репортажу, який в мережі заново народився, –його 
подієва і актуальна на цей момент сутність. «Мабуть, єдиним новим жанром мультимедіа можна вважати 
журналістський блог (втім, його з таким же успіхом можна вважати і авторським ЗМІ однієї людини), де 
професіонал виступає і репортером, і коментатором, і модератором, і співрозмовником, використовує 
відеоілюстрації, радіо та фоторепортаж», зауважує А. Качкаєва [3, c. 129]. 

Н. Лосєва пропонує такий перелік нових типів мультимедійних журналістських жанрів. Насамперед, це 
мультимедійна історія, яка вимагає дотримання двох умов: вона має складатися із різних елементів інформації та 
відображатися на технологічній платформі, що робить перегляд кожного з цих елементів доступним. 

Мультимедійна історія може включати в себе жанри, що можуть бути як структурними компонентами 
історії, так і окремими завершеними публікаціями. До них відносяться: статична ілюстрація –класична ілюстрація 
в мультимедійній історії; слайд-шоу, яка відрізняється від фотострічки насамперед тим, що картинки 
«перегортаються» самі в режимі «фотофільму» і часто дуже схожі на відео; карикатура –традиційний жанр, який 
отримує нове дихання в конвергентному ЗМІ, перетворюючись на анімаційну; підкаст – звуковий файл, передача, 
закінчений сюжет; аудіоілюстрація – мінімально короткий фрагмент аудіозапису, що відноситься до певної 
частини тексту; аудіоверсія тексту – начитаний диктором або електронним диктором текст повідомлення; 
аудіосюжет, який схожий на класичні радіо сюжети з цитатами ньюзмейкерів та інтершумом; відеоілюстрації – 
фрагмент відео, який має відношення до певної частини тексту, інфографіки або мультимедійної статті; 
відеосюжет – закінчене відеоповідомлення, яке має свою зав'язку, кульмінацію і розв'язку; відеоколонка, 
відеонарис, відеокоментар – жанр, який вийшов з телевізійних студій і, швидше за все, став проміжним етапом 
перед тим, як перетворитися на інтерактивну відеоколонку. 

Синтетичні жанри: аудіослайд-шоу – у найпростішому вигляді складається з підібраних фотографій і 
начитаного автором тексту замітки; інтерактивна відеоколонка, інтерактивний відеосюжет –стрижневе відео, як 
правило, записана автором відеорепліка; інтерактивний відеоміст –форма, що використовує традиційний 
телевізійний формат і нові інтерактивні можливості, які дає Інтернет; мультимедійне ток-шоу –формат, який 
найближчим часом може отримати досить широке поширення в Інтернеті і стати одним із варіантів «зборки» 
мультимедійної статті; мультискрипт –новий формат подачі інформації, який спрощує навігацію по 
відеоматеріалів великого обсягу; інфографіка; інформаційні ігри (інтерактивний інфотеймент) [ 5, с. 129-145]. 

Проаналізувавши найбільші запорізькі регіональні он-лайн ЗМІ (інформаційні сайти reporter-ua.com, 
porogy.zp.ua, 061.ua, izvestiya.in.ua) та ЗМІ в інтернеті (сайти газет «МИГ» (mig.com.ua), «Субота плюс»                 
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(z-city.com.ua), «Індустріальне Запоріжжя» (iz.com.ua), «Прав.Да» (pravda.in.ua), телекомпанія «Алекс» (alex.zp.ua) 
з точки зору використання нових типів журналістських жанрів, можна зробити такий висновок: наразі регіональні 
запорізькі медіа найбільше використовують мультимедійні історії з базовими поєднаннями тексту та відео, 
організовують онлайн-опитування, майже не користуються можливостями аудіо та вкрай рідко використовують 
інфографіку як новий журналістських жанр. Крім того, більшість запорізьких он-лайн ЗМІ та сайтів традиційних 
ЗМІ в інтернеті користуються тільки жанрами «відеорепортаж» та «фоторепортаж», які, зазвичай, систематизовані 
в рубриках «Відео» або «Фото», та мають «підтримку» у вигляді тексту. 

Так, на інформаційному сайті reporter-ua.com в окрему рубрику «Відео» винесені відесюжети, які можуть 
вважатися закінченими жанровими формами. Причому, відеоматеріали з’являються на сайті майже кожного дня. 
Закінчені відео репортажі доступні також на сайті ТРК «Алекс» (alex.zp.ua), інформаційному сайті porogy.zp.ua, 
сайті газети «Субота плюс» z-city.com.ua, інформаційному порталі izvestiya.in.ua. 

В рубриці «Фото», як правило, присутні тільки стандартні фотофакти або фоторепортажі, які розбавлені 
текстом. Сайт reporter-ua.com практично не використовує інфографіку як журналістський жанр. Цей дефіцит 
популярної в світі жанрової форми спостерігається майже на всіх локальних запорізьких ресурсах. Статична 
інфографіка зрідка присутня в журналістських текстах сайту porogy.zp.ua та також не відокремлена як самостійний 
жанр. Анімаційна інфографіка взагалі відсутня на локальних мережевих ресурсах. 

Аудіопідкасти та аудіоілюстрацію періодично (не частіше двох разів на місяць) використовуються на 
інформаційному сайті porogy.zp.ua. 

Сайт рravda.in.ua використовує жанр відеоколонки, який виконує функцію відеоанонсу нового випуску 
газети. В основних матеріалах, опублікованих на сайті, практично користується тільки текстовим форматом 
подання новин. Раз на місяць газета проводить онлайн-конференції, які наразі можна вважати одним з відеожанрів, 
що тільки знаходяться в процесі свого становлення. 

Карикатура як жанр, винесений в окрему рубрику, використовуються тільки на сайті газети «МИГ» 
mig.com.ua. 

Онлайн-опитування є на інформаційному сайті porogy.zp.ua, сайтах газети «МИГ» (mig.com.ua) та 
«Індустріальне Запоріжжя» (iz.com.ua).  

Жодний синтетичний жанр на сьогодні не використовується на регіональних запорізьких ресурсах. Тож, на 
основі вибіркового аналізу регіональних медіа з точки зору використання ними нових жанрових форм, що 
виникають внаслідок розвитку інтернету та технологій, можна зробити такі  висновки: на локальному рівні процес 
становлення нових жанрових форм тільки розпочався. Найпопулярнішими жанровими формами, що виникли 
завдяки стрімкому розвитку інтернету, на місцевому рівні, в більшості, поки що є максимально спрощені 
мультимедійні тексти, що включають в себе поєднання тексту з відео та фотогалереями. Зовсім неактуальним та 
непопулярним на сьогодні є використання можливостей аудіо при створенні матеріалів та розвиток інфографіки як 
жанру. Поки що повністю відсутні приклади використання на локальних медійних ресурсах синтетичних 
журналістських жанрів. Тим не менш, процес інтеграції нових жанрових форм журналістики на регіональному 
рівні вже розпочався, що створює перспективи для подальших розвідок в сфері становлення нових форм 
журналістських жанрів, зокрема, в локальних ЗМІ обласного, місцевого та районного масштабів. 
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